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ACÓRDÃO Nº: 386/2008
PROCESSO Nº: 2006/7270/500441
REEXAME NECESSÁRIO: 1887
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
IMTERESSADO: NICIA MP DOS REIS PEREIRA & CIA LTDA

EMENTA: ICMS – Contribuinte respaldado pelo parecer SEFAZ/COTRI N° 040/95 
de 13/03/95. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu, no mérito, por maioria, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração n° 
2006/002776 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$. 3.888,79 (três mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos). 
O senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Nonato 
Carneiro, João Gabriel Spicker e João Campos de Abreu. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 29 de maio de 2008, a conselheira Elena Peres Pimentel. 

VOTO VENCEDOR: Conselheiro Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme descrito no Contexto: 
4.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 3.888,79 (três mil, 
oitocentos e oitenta e oito reais, setenta e nove centavos), referente à saída de 
mercadorias, sujeitas à alíquota de 25%, não registradas em livro próprio, no valor 
comercial de R$. 15.555,17 (quinze mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais, 
dezessete centavos) relativas ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004, conforme 
foi constatado mediante Levantamento Específico de Mercadorias, que totalizou 
03 planilhas, haja vista a quantidade dos produtos aditados (27), todas anexas, 
juntamente com parecer explicativo da alíquota aplicada. 

Intimado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, aduzindo que no 
ano de 1990, a empresa BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, 
fornecedora da autuada, impetrou recurso ao Segundo Conselho de Contribuinte 
do Ministério da Fazenda, requerendo a reclassificação do código da 
Nomenclatura brasileira de Mercadorias de n° 3303.00-Perfumes e águas de 
colônias para 3307.20, desodorantes corporais e antipersperante onde alíquota 
de IPI seria diferenciada.

Conforme se pode verificar no Acórdão n°201-66.571 de 19 de setembro 
de 1990; a empresa BOTICA obteve êxito, sendo que o nobres Conselheiros 
Julgadores consideraram os produtos Deo-Colônia como Desodorante.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2006/002776

Sendo que ao efetuar o Levantamento Específico de Mercadorias, o auditor 
fiscal, não considerou o Registro de Inventário da empresa, colocando para todos 
os produtos auditados o estoque final com quantidade zero, sendo que, assim o 
levantamento estava eivado de vícios, requerendo a  extinção do feito.

A julgadora de primeira instancia em sentença, relatou que o levantamento 
específico é composto de vários formulários, dentre eles os estoques inicial e 
final, que não fazem parte do levantamento, alterando seu resultado final, e 
ocasionando cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.

A demanda é referente à saída de mercadorias sujeitas a alíquota de 25% 
relativa ao exercício de 2004, e em que pese o entendimento do autuante relatado 
na nota explicativa, o contribuinte estava respaldado pelo Parecer SEFAZ/COTRI 
n° 040/95, adotado pela Diretoria da Receita, em resposta a consulta tributária 
efetuada pela Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do 
Tocantins.

Que entendimento pessoal do agente do fisco não pode se sobrepor às 
matérias decididas pelos órgãos superiores, citando o art. 77; 80, inciso II da Lei 
1.288/01.

Lei 1.288/01, Art. 77; 80, inciso II.

Art. 77 – A solução dada à consulta terá efeito 
normativo e é publicada no Diário Oficial.

Art. 80 – Em relação à espécie consultada não se fará 
procedimento de formalização de crédito tributário:

(.....)

II – contra aquele que proceder em estrita 
conformidade com a solução dada à consulta que 
houver formulado.

Sendo assim, não existe a infração descrita na inicial, visto que não incide 
a alíquota de 25% nos produtos comercializados pela impugnante, mas sim a 
alíquota de 17% com redução de base de cálculo de 29.41%, julgando 
improcedente o auto de infração.

A representação fazendária manifestou-se pela confirmação da decisão de 
primeira instancia.
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Muito embora intimado, o contribuinte deixou de manifestar-se sobre a 
sentença de primeira instância e parecer da refaz. 

O conselheiro Juscelino Carvalho de Brito, julgo-se impedido para’ atuar no 
feito, tendo em vista ter atuado na elaboração do parecer da SEFAZ/COTRI n° 
040/95. 

Do exposto, considerando que o contribuinte estava respaldado pelo 
Parecer SEFAZ/COTRI n° 040/95, adotado pela Diretoria da Receita, para 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de 
infração n° 2006/002776 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no 
valor de R$. 3.888,79 (três mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove 
centavos). 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


